
 

 

 
 
 
 

PRO-  REITORIA DE PESSOAL 

DIVISÃO  DE  DESENVOLVIMENTO  

FUNCIONAL 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA CONCESSÃO DE APOIO 

FINANCEIRO PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

NOME: SIAPE: 

CURSO INSCRITO: 

PERÍODO: 

 

 Eu, acima identificado, participarei do Curso de Pós-Graduação supracitado, comprometo-me 

a assumir os seguintes compromissos, na forma da Orientação Normativa Nº 3 de 18 de junho de 

2009: 

1. De permanecer na unidade por igual período ao da realização do curso;  

2. Havendo necessidade de desistência ou quaisquer outros impedimentos para a continuidade ou 

conclusão do curso proposto, devo comunicar IMEDIATAMENTE à DVDF/PR-4; 

3. A interrupção e/ou reprovação no curso acarretará na devolução dos valores pagos pela UFRJ, 

nos termos do artigo 46, da Lei 8.112/90: 

“Art. 46.  As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão 
previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no 
prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
        § 1

o
  O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da 

remuneração, provento ou pensão. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
        § 2

o
  Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da 

folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
        § 3

o
  Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a 

tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até 
a data da reposição. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)”  

 
 

Rio de Janeiro, __/__/____                                                _______________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 

TESTEMUNHAS 

Nome: SIAPE: 

Estado Civil:  Cargo: Unidade de Lotação: 

Rio de Janeiro, __/__/____                                                _______________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
 

Nome: SIAPE: 

Estado Civil:  Cargo: Unidade de Lotação: 

Rio de Janeiro, __/__/____                                                _______________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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